Návod k lepení
TRANSPORT A USKLADNĚNÍ:
Produkt by měl být vždy transportován v horizontální poloze a skladován při teplotě minimálně
+10°C. Před lepením skladovat minimálně jeden den při pokojové teplotě nebo nahřát
teplovzdušným zařízením.
VLASTNOSTI PODKLADU NA LEPENÍ:
Podkladová plocha pro lepení musí být rovná, suchá, očištěná od prachu, nečistot, odmaštěná.
Doporučená pracovní teplota je +18°C. Neaplikujte materiál při teplotách pod +10°C. Vyhýbejte se
přímému slunečnímu záření během aplikace. Produkt je možné lepit na omítku, dřevo, beton,
sádrokarton, obkládačky, jakož i širokou škálu umělohmotných látek.
Důležité: Před lepením bledých respektive světlých textur interiérovým lepidlem zkontrolujte, zda
barva podkladu neprosvítá (týká se pouze světlých textur pískovce). V případě, že jsou na stěně
barevné rozdíly a jsou viditelné (přes pískovec), je třeba stěnu nejprve namalovat jednou barvou
(doporučujeme bílou).
Důležité: Před nanesením lepidla zkontrolujte savost povrchu. V případě zvýšené savosti naneste
nejdříve penetrační nátěr. V opačném případě dojde k předčasnému uschnutí lepidla a produkt
nebude na stěně držet. Jde hlavně o podklady jako je beton, vápenné, vápenno - cementové nebo
cementové omítky a pórobeton. Stěnu napenetrujte také v případě, že ji již máte namalovanou
barvou.
PŘÍSLUŠNÉ LEPICÍ HMOTY:
Interiér: (balení 180g)
Obsah balení za stálého míchání postupně nasypte do cca 2,0 - 2,2 l studené vody a dobře
smíchejte. Nechte stát 10 minut. Přidejte 0,5 dcl povrchového nátěru (bílá láhev) a dobře
promíchejte. Nechte stát 5 minut. V jedné nádobě doporučujeme vydělávat jen jedno balení pro
3m2. Lepidlo je třeba nanášet na podkladní plochu (ne na obkladový materiál) výlučně hřebenovým
hladítkem - velikost zubu maximálně 4mm.
Exteriér: (pro 3m2 je spotřeba cca 4kg; doporučujeme bílé, mrazuvzdorné, pružné minerální lepidlo
na obkladový materiál)
Minerální lepidlo připravte dle návodu výrobce. Lepidlo je třeba nanášet na podkladní plochu (ne na
na obkladový materiál) výlučně hřebenovým hladítkem - velikost zubu maximálně 4mm.
Nepřikrývejte příliš velký prostor lepicí hmotou najednou.
LEPENÍ A ŘEZÁNÍ:
Před lepením obkladového materiálu odstraňte nečistoty ze zadní části produktu (z pískovcové
tapety přebytečný písek). Všechny produkty je možné ze zadní strany řezat nožem na požadovanou
velikost a tvar. Na podkladovou plochu naneste potřebnou lepicí hmotu. Postupně obklad důkladně
přitlačujte na podkladovou plochu plsťovým hladítkem, ne rukou! U pískovcové tapety je možné
jemným třením vnější pískovcové vrstvy vyretušovat a opravit menší nedostatky materiálu. Toto je
nutné udělat ihned po nanesení povrchového nátěru. Pro dosažení kvádrovitého vzhledu je třeba
požadované kusy nařezat, nalepit se spárami a následně vyspárovat.
SPOJE MATERIÁLU:
Pro spoje materiálu doporučujeme následující: po nalepení 1. role nalepte 2. roli tak, že se budou
překrývat na cca 3 - 5 cm. Následně seřízněte obě vrstvy jedním, nepravidelným řezem a odstraňte
přebytečný materiál z obou rolí. Řez tak bude stejný na obou rolích. Role následně přitiskněte k
sobě plsťovým hladítkem. Po uschnutí lepicí hmoty (cca 24 hod) u pískovcové tapety naneste na spoj
povrchový nátěr a velmi jemným třením v případě potřeby dodatečně spoj vyretušujte. Pro beton,
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rez je možné použít spárovací tmel, jehož aplikace je stejná jako u jiných spárovacích hmot pro
obkladové materiály.
Nanášení ochranných nátěrů: Povrchový ochranný nátěr pro interiér a exteriér
Pro ochranu produktu a perfektní vzhled je třeba nanést speciální nátěr, který je součástí balení,
malířským válečkem. Před použitím je nutno nátěr v lahvi důkladně promíchat. Vylijte cca polovinu
obsahu láhve do předem připravené nádoby. Následně láhev zavřete a důkladně protřepejte. Vylijte
celý obsah láhve. Nátěr nanášíme po uschnutí lepicí hmoty. Tato schne minimálně 24 hodin.
Neaplikujte nátěr při teplotách pod +10°C. Povrchový nátěr je třeba v exteriéru obnovit každých 8
až 10 let. V interiéru není obnova nátěru nutná.
POTŘEBNÉ NÁŘADÍ: nůž, úhloměr, metr, plsťové hladítko, hřebenové hladítko - velikost zubu max.
4mm, štětec, váleček na malování, horkovzdušná pistole (v případě, že bude produkt aplikován na
extrémně nerovný povrch nebo při nízké teplotě).
Všechny informace v tomto návodu na použití jsou založené na našich znalostech a praktických
zkušenostech. Vzhledem na rozmanitost možností při aplikaci materiálu za uvedené
informace právně nezodpovídáme.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=wbDwUndGE9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3VmYxUgx1XE
https://www.youtube.com/watch?v=N-wFjQNv1W8
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